
Mistr âeské republiky 2019 v kulturistice star‰ího dorostu nad 72 kg a absolutní vítûz âeské republiky v katego-
riích star‰ího dorostu - Pfiíbûh mladého nadûjného osmnáctiletého kulturisty Davida Kopfiivy z Adamova. 

O kulturistiku se zaãal zajímat
ve sv˘ch 15 letech. Svého prvního
úspûchu dosáhl jako sedmnáctilet˘
mladík v loÀském roce 12. kvûtna
na soutûÏi Mistrovství Moravy
a Slezska dorostu a juniorÛ v kul-
turistice, kde se umístil na pátém
místû, t˘den poté na Mistrovství
âR zaujal 7. místo. 

Cel˘ rok se pod trenérsk˘m
vedením Obofiil Elite Team pfii-
pravoval na leto‰ní sezonu, kte-
rou zahájil úãastí na 1. roãníku
Mezinárodní pohárové soutûÏe
v kulturistice Extrifit Cup Kutná
Hora dne 11. kvûtna 2019. Získal
2. místo v kategorii  dorost do 77
kg.  Tímto nastartoval své leto‰ní
úspûchy a dne 18. kvûtna 2019
zvítûzil a odnesl si zlatou medai-
li ve své kategorii star‰í dorost
nad 72 kg na Mistrovství Moravy
a Slezska dorostu a juniorÛ v kul-
turistice, physique, bodyfitness
a bikinyfitness ve Vala‰ském

Mezifiíãí. ZároveÀ se stal i abso-
lutním vítûzem v‰ech kategorií
star‰ího dorostu. Následnû tri-
umfoval na Mistrovství âR
v Bohumínû dne 25. kvûtna
2019 a získal titul Mistra âR
v kategorii kulturistika star‰í
dorost nad 72 kg a opût získal
pohár za absolutního vítûze
v kategoriích star‰ího dorostu.
Kromû zmínûné kategorie se 
utkal se star‰ími soupefii, a to
v kategorii juniorÛ  do 77 kg.
Zde se umístil na krásném 4.
místû. Jsou to pro nûj obrovské
úspûchy a zároveÀ v˘zvy k do-
sahování stále lep‰ích v˘sledkÛ. 

Letos by se je‰tû rád zúãastnil
podzimních soutûÏí. Následnou
pfiípravu v‰ak bude smûfiovat na
sezonu pfií‰tího roku, kdy uÏ bu-
de soutûÏit pouze v kategorii ju-
niorÛ.

Text: Alexandra Kopfiivová
Foto: zdroj Ronnie.cz

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 8 ãíslo 5 ãerven 2019
17 800 ks

Úspû‰n˘ kulturista Ïije 
v Adamovû

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

David Kopfiiva – Mistr âR 2019 v kategorii kulturistika star‰í dorost nad 72 kg a abso-
lutní vítûz star‰ího dorostu

MKS Adamov pofiádá:
• 20. 6. 2019 v 17:30 h. – sál MKS na Ptaãinû Veãer s módou Denisy

Richterové, hudební spolupráce M. Ondrou‰ková
• 23. 6. 2019 v 16:00 h. - salonek MKS na Ptaãinû vernisáÏ v˘stavy 

K. M. Kuãery (v˘stava do 30. 6.)
• 24. 6. 2019 v 18:30 h. – kostel sv. Barbory koncert kfiesÈanské 

hudební skupiny Only His
• 25. 6. 2019 v 8:45 h. - sál MKS na Ptaãinû a v 10:15 Spoleãenské centrum MKS
na Horce na „Dopoledne s pohádkou” ·ípková RÛÏenka (Divadlo Úsmûv)
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Je to nahlédnutí do dámské ‰atny jednoho ne-
jmenovaného divadla. Autor ji napsal pro
Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Setkáváme
se zde se ãtyfimi ãlenkami divadelního souboru,
rÛzného vûku a oborÛ. âtyfii kolegynû, kamarádky
a soupefiky. ProÏíváme spolu s nimi dlouhá ãekání
na role, vzru‰ující pfiípravu premiéry, kaÏdodenní
rutinu repríz, ale hlavnû jejich obyãejné, a pfiece
dojímavé osudy. Role Trudy byla urãena pro zná-
mou hereãku Pavlu Tomicovu, známou z televizní
soutûÏe Star Dance.

Na‰e obûtavé ochotnice dokázaly pfied vy-
prodan˘m sálem a boufiliv˘m potleskem i na
otevfiené scénû, Ïe divadelní tradice
v Pamûticích nezanikla a pokraãuje zdárnû
dál. Pfiedstavení jiÏ probûhlo v Pamûticích,
v Borotínû, ve VáÏanech a na Kfietínû.   

Vfielé díky hereãkám, reÏiséru ·meralovi,
technikovi a inspicientovi Draãkovi a v‰em, kdo
se podíleli na perfektním prÛbûhu této akce. 

Text: F. Stanûk
Foto: T. âermák

Dámská ‰atna v Pamûticích

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• prodej - zapÛjãení ãistících strojÛ •
• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Divadelní spolek pfii SDH v Pamûticích splnil svÛj loÀsk˘ slib - nazkou-
‰el a uvedl divadelní hru Arno‰ta Goldflama s názvem Dámská ‰atna.
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byl název v˘stavy, kterou na svá-
teãní nedûlní odpoledne 12. kvûtna
2019 pfiipravil místní spolek VOKO
ve spolupráci s Obecním úfiadem. 

My‰lenka k uspofiádání v˘stavy
uzrála ve chvíli, kdy se mezi místními
zaãala elektronickou cestou ‰ífiit foto-
grafie návsi z doby, kterou jiÏ nikdo
asi nepamatoval. A takov˘ch fotek
jsme v‰ichni na‰li doma více. Bûhem
roku jsme od spoluobãanÛ, hasiãÛ
i z OÚ shromáÏdili opravdu pûknou
sbírku. Na  v˘stavních panelech se
tak se‰ly kolekce z v˘stavby kulturní-
ho domu, místní hospody i obchodu
Jednoty, z oslav masopustu, tzv. 
ostatkÛ, z odvodÛ brancÛ, apod. Cel˘
jeden panel byl vûnován místní ma-
tefiské ‰kole, kde se na fotkách na‰ly
nejen dûti, ale i jejich rodiãe ãi praro-
diãe. Také místní hasiãi donesli své
poklady. V̆ roãní fota uniformova-
n˘ch dobrovolníkÛ z rÛzn˘ch období,
obrázky techniky i zásahÛ samozfiej-
mû nesmûla chybût. Velkou ãást ale
samozfiejmû tvofiily fotky z bûÏného
Ïivota místních obyvatel i z postupné
v˘stavby obce. Kolem fotografií se
vedly horlivé debaty pfii identifikaci
jednotliv˘ch postav i vzpomínalo na
zapomenuté události. Mnohdy se se-
‰li i kamarádi, ktefií se dlouho nevidû-
li, a ãas mnoh˘m ani nestaãil.   

K dokreslení historické atmosféry
patfiily také obecní kroniky, psané od

r.1945, dobové plánky k v˘stavbû
‰koly i jiné dokumenty. V pfiísálí pak
bylo improvizované kino, kde se pro-
mítal film z tvorby âT Brno „Veselá
je dûdina”, zachycující ostatky z roku
1972 natoãené brnûnsk˘m reÏisérem
p. Gustavem Kfiivinkou, jehoÏ rodina
donedávna mûla u nás chalupu. I zde
bylo stále plno. V‰em pro vzpomínku
zde nemohly chybût ani památky ze
‰kolky. Hraãky, kníÏky, stavebnice,
aj. vyloudily úsmûv i slziãku v kout-
ku oka témûfi kaÏdého. Stejnû tak
i kolíbka, ve které bylo do fiad spolu-
obãanÛ pfiivítáno uÏ nûkolik generací,
dokumentovan˘ch v albech. A nedíl-
nou souãástí na‰í v˘stavy byla také
ãást kolekce historick˘ch koãárkÛ ze
sbírky na‰í spoluobãanky, paní Soni
Jaro‰ové. Nechybûla samozfiejmû ani
miminka, jako Ïivá - panenky reborn,
obleãení a ostatní kojenecké pomÛc-
ky. I zde se v‰ichni zdrÏeli déle, a ne-
jen maminky, kter˘m byla v˘stava
pfiipravena k svátku. Kdo do kulturní-
ho domu zavítal, jistû nebyl zklamán,
k vidûní toho bylo opravdu mnoho.
Pro velk˘ zájem byla v˘stava pro-
dlouÏena na dal‰í den a i v ten zde by-
lo je‰tû mnoho náv‰tûvníkÛ. Nûktefií
se vrátili, aby si v‰e je‰tû jednou pro-
‰li nebo doãetli. Do budoucna máme
pfiislíbené je‰tû dal‰í materiály, tak
urãitû bude za pár let v˘stava znovu.   

Text a foto: Milena Tichá

Okrouhlá v proudu ãasu

V sobotu 11. máje bylo kolem ha-
siãky v âerné Hofie hodnû Ïivo.
Probíhal tam první roãník ãernohor-
ského kotlového gulá‰obraní. Po 
osmé hodinû ráno byly zaÏehnuty jis-
kry pod kotli a zaãalo vafiení. Sedm
soutûÏních t˘mÛ zápolilo o body za
velkého zájmu fandícího obecenstva.
U stánkÛ soupefiili spolek táborníkÛ
Záhybka, SPOZ âerná Hora, SDH
âerná Hora, SDH Îernovník, Skauti
âerná Hora, Z· âerná Hora
a Myslivecké sdruÏení Lhotky âerná
Hora. Na pfiilehlém parkovi‰ti a v ha-
siãce byla pfiedvádûna hasiãská tech-
nika, vãetnû moderních zásahov˘ch
vozÛ Tatra a Liaz, v patfie byla insta-
lována v˘stava z historie domácího
hasiãského sboru, vedle stánkÛ do-
vádûly dûti na skákacím hradû
a soutûÏily v dûtsk˘ch hasiãsk˘ch
disciplínách. Toãilo se jak jinak ãer-
nohorské pivo a limo, prodávalo bo-
haté obãerstvení.

Jakmile bylo uvafieno, po poledni
zaãalo ochutnávání a hodnocení gulá-
‰Û. KaÏd˘ náv‰tûvník si mohl zakou-
pit degustaãní lístek s bodovacími
lístky, a vhozením do uren ohodnotit
nejlep‰í gulá‰. Pofiadatelé v‰ak neod-
hadli poãet náv‰tûvníkÛ a pouh˘ch

dvû stû degustaãních misek bylo roze-
bráno je‰tû dopoledne, takÏe dal‰í pfií-
chozí jiÏ hodnotit nemohli. Po seãtení
v‰ech hlasÛ byli pfied pÛl tfietí vyhlá-
‰eni vítûzové. Bronzovou pozici ob-
sadil t˘m ‰kolní jídelny Z· âerná
Hora se segedínsk˘m gulá‰em, stfiíb-
ro myslivci Lhotky s gulá‰em I/43,
coÏ jak název napovídá, bylo jídlo
z obûtí zdej‰í silnice smrti a vítûzem
se stali táborníci Záhybka s nejvyda-
fienûj‰ím vepfiov˘m gulá‰em. Po zda-
fiilé akci následovala volná zábava.

Text a foto: Jifií Vymûtalík

âerná Hora: nejlep‰í
gulá‰e uvafiili táborníci,

myslivci a ‰koláci

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém
ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace! MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!
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BYLI * JSME a BUDEM: Skauti
v Boskovicích slaví 100 let

Slavnostní prÛvod mûstem (vedl od kostela aÏ k radnici na Masarykovû ná-
mûstí v Boskovicích)

Skauti v Boskovicích si leto‰ního roku
pfiipomínají sto let od první zmínky
o skautech v Boskovicích. Skautské stfie-
disko Boskovice je tak nejstar‰ím stfiedis-
kem na blanenském okrese. V souãasnosti
registruje 439 ãlenÛ, coÏ z nûj dûlá 4. nej-
vût‰í stfiedisko v âeské republice.

V rámci této v˘znamné události se
skauti rozhodli v mûsíci kvûtnu uspofiádat
mûsíãní v˘stavu BYLI * JSME A BU-
DEM v Muzeu regionu Boskovicka. Na
v˘stavû byly k vidûní nejen panely s infor-
macemi o stoleté ãinnosti stfiediska, ale ná-

v‰tûvníci si mohli vyzkou‰et i praktické
skautské dovednosti, prohlédnout si rÛzné
skautské artefakty z celého svûta, ale
i z boskovick˘ch oddílÛ, dûti si mohly vy-
zkou‰et, jaké je to spát v podsadovém sta-
nu, nebo b˘t ve skautské klubovnû. 

V̆ stava byla zahájena 4. kvûtna v rámci
Slavnostního zahájení - to zaãalo m‰í sva-
tou, pfii které byl poÏehnán nov˘ stfiedisko-
v˘ prapor, pokraãovalo prÛvodem skautÛ
pfies boskovické námûstí aÏ k radnici, kde
probûhl slavnostní nástup. Pfii nûm byla po-
kfitûna kniha Skauting v Boskovicích v ob-

dobí 1919 - 2019, která je k dispozici
v Muzeu regionu Boskovicka, boskovic-
kém Infocentru, nebo v knihkupectví
Ry‰ávka. Samotná v˘stava byla zahájena
slavnostním zaseknutím sekery. V prÛbûhu
mûsíce se dále konaly dal‰í doprovodné ak-
ce - dvakrát probûhlo promítání skautsk˘ch
filmÛ natoãen˘ch boskovick˘mi skauty.
Vefiejnost se taky mohla zúãastnit velké
mûstské hry Vyzvûdaãi, Muzejní noci ve
skautské reÏii, slavnostního ohnû, Setkání
s pamûtníky, nebo se zapojit do celomûsíã-
ní ‰ifrovací hry „100py skautské historie”.

Kfiest knihy Skauting v Boskovicích v období 1919 - 2019 

Oslavy byly zakonãeny Skautsk˘m festiva-
lem, kde vystoupily místní skautské kapely,
dûti mohly na jednotliv˘ch stanovi‰tích
projít skautskou historií. 

Oslavy sice skonãily v kvûtnu, ale skauti
mají dal‰í plány. Ke sto letÛm skautÛ
v Boskovicích budou natáãet videoklip, ale
také se znovu zaãtou do archivních materiá-
lÛ a kdo ví, tfieba se ãasem doãkáme i dal‰í
knihy. Teì je ale ãekají letní tábory, kter˘ch
se chystají organizovat celkem devût.

Text: Ludmila Dobrozemská
Foto: Jana ¤ezníãková
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Nemocnice Letovice má
Sestru roku 2018

Vítûzkou soutûÏe Sestra roku 2018 v kategorii
Sestra v pfiímé o‰etfiovatelské péãi se stala Mgr.
Emilie Portlová, vrchní sestra v Nemocnici
Letovice. V této kategorii soutûÏí sestry vykoná-
vající o‰etfiovatelskou praxi ve v‰ech typech zdra-
votnick˘ch zafiízení nemocniãní a ambulantní 
sféry a ve v‰ech formách domácí a sociální péãe.

Na slavnostní pfiedání ocenûní 19. roãníku sou-
tûÏe Sestra roku, kterou kaÏdoroãnû organizuje
vydavatelství Mladá fronta, divize Medical
Services, které se konalo 28. bfiezna 2019, ji pfiije-
li podpofiit její nejbliÏ‰í i kolegynû z nemocnice
v ãele s fieditelkou MUDr. Drahoslavou
Královcovou.  

SoutûÏ Sestra roku je tradiãní událostí, která je
koncipována jako podûkování sestrám a dal‰ím ne-
lékafisk˘m zdravotnick˘m pracovníkÛm za jejich
mimofiádnou a zodpovûdnou práci. Zá‰titu nad tou-
to prestiÏní soutûÏí jiÏ tradiãnû pfievzaly Dagmar
Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlov˘ch
VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví âR,
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR. Odborn˘m
garantem soutûÏe je âeská asociace sester.

Gratulujeme a dûkujeme za vzornou repre-
zentaci nemocnice. Je nám ctí mít mezi sv˘mi
zamûstnanci takovéto osobnosti.

Text: MUDr. Drahoslava Královcová
Foto: archiv E. Portlové Ocenûná Mgr. Emílie Portlová a MUDr. Drahoslava Královcová

Koupali‰tû âervenka v Boskovicích

Boskovice mají jednotnou
permanentku na 
v‰echna sportovi‰tû

V Boskovicích do‰lo k propojení pokladních
databází Mûstsk˘ch lázní a Sauny. Následovat
budou také Koupali‰tû âervenka a vefiejné brus-
lení na zimním stadionu aÏ bude zahájen provoz
na tûchto sportovi‰tích. 

Pro náv‰tûvníky tato skuteãnost znamená jedi-
né - mohou vlastnit jedinou permanentku a pou-
Ïívat ji na v‰ech v˘‰e uveden˘ch sportovi‰tích.

Dochází také ke sjednocení bonusu k vyda-
n˘m nebo dobíjen˘m permanentkám ve v˘‰i

15%. Platnost univerzální permanentky je vÏdy
12 mûsícÛ od posledního dobití.

„Saunové” permanentky (oranÏové s nápisem
SAUNA) jsou postupnû vymûÀovány za univer-
sální na pokladnû Mûstsk˘ch lázní nebo v sau-
nû. Îádáme v‰echny majitele saunov˘ch perma-
nentek o jejich v˘mûnu za univerzální v co nej-
krat‰ím ãase.

Text: Milan Strya
Foto: Jaroslav Parma

Ocenûná Mgr. Emílie Portlová a MUDr. Drahoslava Královcová

Tylex Letovice, a.s.
Brnûnská 20/3, Letovice

Hledají do svého t˘mu kolegu na pozici:
Obchodní zástupce region Morava od 1. 7. 2019

ManaÏer prodeje,  export + tuzemsko

Îivotopis posílejte na e-mail:pstrakova@tylex.cz
Tel.: 516 801 204

PoÏadujeme: Vzdûlání S·, V·. Praxi v obchodní ãinnosti / v prodeji textilu
v˘hodou. Orientace na v˘kon. ¤P sk.B, uÏivatelská znalost PC

Nabízíme: Provizní ohodnocení k základnímu platu. Hlavní pracovní po-
mûr. Odborné za‰kolení. SluÏební vozidlo i pro soukromé uÏí-
vání, Notebook

PoÏadujeme: Vzdûlání S·, V·
Znalost jazykÛ NJ nebo AJ

Nástup moÏn˘ ihned  •  Platové podmínky dle dohody

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@post.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = JIÎ 28 ROKÒ GARANCE PRO VÁS!

VYUÎIJTE âASOVÉ SLEVY AÎ 53%! CENY JIÎ OD 9.890 Kã !
! NEâEKEJTE NA OMEZENÍ V¯BùRU TERMÍNÒ NEBO HOTELÒ!

LETECKY: BULHARSKO* EGYPT* MALLORCA* MALTA*
KALÁBRIE* ¤ECKÉ OSTROVY* SARDINIE*TUNISKO* TURECKO*   

TIP: AUDI CUP 2019 MNICHOV, 30.7.-1.8., bus, nocleh, vstup, 4.990 Kã  

CESTY ZA POZNÁNÍM* EUROVÍKENDY: VELK¯ V¯BùR LET I BUS!

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA*AMERICATOURS*BLUE*STYLE*BRENNA*

âEDOK*EXIM*ESO*FIRO*FISCHER*NECKERMANN*
NEV-DAMA*RIVIERA*TRAVEL2002*VICTORIA* aj.
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Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.

Noc v SVâ, Ma‰karní párty

Stfiedisko volného ãasu v Boskovicích,
dfiíve dÛm dûtí a mládeÏe, pÛsobí svou
bohatou ãinností jiÏ 60 rokem. Je ‰kol-
sk˘m zafiízením nabízejícím sluÏby ve
volném ãase dûtem, mládeÏi i dospûl˘m.

Poprvé byl dÛm dûtí slavnostnû otev-
fien 26. kvûtna 1959 v prostorách b˘va-
lé porodnice na Hybe‰ovû ulici. Bûhem
let se mûnili nejen zfiizovatelé, ale i síd-
la domu a názvy. V roce 1972 zaãala
dal‰í nová kapitola tohoto zafiízení v bu-
dovû b˘valého internátu na ulici 17. li-
stopadu, která si vyÏádala rekonstrukci
témûfi celé budovy a pfiilehl˘ch prosto-
rÛ. V roce 1959 nabízel dÛm sedmnáct
krouÏkÛ.  

Zájemci kaÏdého vûku z Boskovic
a okolí si dnes mohou ve stfiedisku vy-
brat z pestré nabídky témûfi osmdesáti
krouÏkÛ, ve kter˘ch je letos zapsáno ti-

síc sto úãastníkÛ. Mezi ãleny krouÏkÛ se
najde spousta cenn˘ch medailí ze závo-
dÛ a soutûÏí, pfii kter˘ch reprezentují 
nejen organizaci, ale i mûsto a jihomo-
ravsk˘ kraj. Mezi nejúspû‰nûj‰í patfií na-
pfi. plavci. âinnost stfiediska nekonãí ani
o prázdninách, kdy jsou nejen pro ãleny
krouÏkÛ, ale i ostatní zájemce pfiiprave-
ny pfiímûstské a stálé tábory. Mimo tuto
ãinnost ve‰la do podvûdomí vefiejnosti
také spousta dal‰ích akcí, které se staly
souãástí kulturního Ïivota mûsta, napfi.
pochod „Mikulá‰i, co má‰ v ko‰i”, na
kter˘ se sejdou dûti s rodiãi a stráví spo-
lu pfiíjemnou podveãerní procházku.
Cestou za Mikulá‰em se pobaví a zasou-
tûÏí si, aby v cíli dûti dostaly nadílku.

Mezi dal‰í ãinnosti patfií organizace
vzdûlávacích programÛ nejen pro ‰koly,
kaÏdodennû je otevfiena herna pro dûti,
je realizována i spousta dal‰ích projek-
tÛ. ·iroká nabídka ãinností dává moÏ-
nost vyzkou‰et si spoustu nov˘ch vûcí.
V celé této ‰kále se zájemci nejen poba-
ví, mohou najít koníãka na cel˘ Ïivot,
ale také najít motivaci a nasmûrování
pro svÛj profesní Ïivot. Realizace akti-
vit by nebyla moÏná bez fiady ochot-
n˘ch lidí, externích pedagogÛ, pfiátel,
rodiãÛ a dal‰ích organizací. Ti v‰ichni
se podílí na této ãinnosti a obûtují svÛj
voln˘ ãas pro druhé, za coÏ jim patfií po-
dûkování.

Za t˘m pracovníkÛ Alena StaÀková
Foto: archiv SVâ Boskovice

V sobotu 27. ãervence 2019 se uskuteãní jiÏ 12. roãník tradiãního setkání harmoni-
káfiÛ Veselá harmonika na farním dvofie v Lysicích. Zaãátek akce je ve 14 hodin. 
Zveme v‰echny pfiíznivce harmoniky a dobré zábavy.

SVâ Boskovice 
slaví ‰edesátiny

POZVÁNKA
Setkání harmonikáfiÛ v Lysicích

Setkání harmonikáfiÛ v roce 2018 Foto: Jaromír Fiala
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Mladí hráãi z boskovické ZU·
získali 1. cenu v celostátní soutûÏi

Daniel Bure‰

Daniel Bure‰ a Adam Hrd˘ ze
Základní umûlecké ‰koly v Boskovicích,
které vede uãitel Radovan Hlaváãek, zís-
kali v˘znamné ocenûní; v ústfiedním ko-
le celostátní soutûÏe ZU· v komorní hfie
s pfievahou ÏesÈov˘ch nástrojÛ obdrÏeli
za svÛj v˘kon v kategorii hráãÛ 11 - 14
let první cenu.

Podrobnosti pfiibliÏuje uãitel
Radovan Hlaváãek:

S na‰ím trumpetov˘m duem jsme
pro‰li jak okresním kolem soutûÏe, tak
i krajsk˘m, kde jiÏ byla daleko silnûj‰í
konkurence. KlukÛm se i zde podafiilo
získat vysoké bodové ocenûní a postou-
pili do ústfiedního kola, které se konalo
poslední dubnov˘ víkend v Liberci,
v sále tamní ZU·. SoutûÏe ÏesÈov˘ch
nástrojÛ se úãastnilo 106 soutûÏících
a v dané vûkové kategorii to bylo 29
skupin. Úspûch na‰eho dua byl o to cen-

nûj‰í, Ïe v této kategorii byli i star‰í hrá-
ãi, ktefií mají pfii fyzické nároãnosti hry
na Ïestû vÏdy v˘hodu.

Tento v˘znamn˘ úspûch umoÏnila
velice intenzívní pfiíprava; mnoho hodin
vyloÏeného drilu, nejen zde ve ‰kole,
ale také pfii trénování doma. Urãitû mu-
sím klukÛm podûkovat za jejich úsilí
a díky patfií i rodiãÛm, ktefií podporují
a umoÏÀují tuto ãasovû nároãnou pfií-
pravu. Oba chlapci berou hraní jiÏ del‰í
dobu opravdu odpovûdnû. Adam kvÛli
leto‰nímu krajskému kolu oÏelel lyÏafi-
sk˘ v˘cvik s Ïáky základní ‰koly.
V loÀském roce mohl získat ocenûní
v sólové hfie, ale nakonec se kvÛli nemo-
ci nemohl úãastnit. Dan se v této sólové
soutûÏi probojoval aÏ do ústfiedního ko-
la, kde získal krásné druhé místo.

Jak˘ repertoár jste hráli v Liberci?
Vystoupení mají ãasov˘ limit, v té-

to kategorii to bylo 4 - 8 minut. Kluci
zahráli ukázky z celkem sedmi skla-
deb, napfiíã v‰emi Ïánry; od autorÛ
klasick˘ch, pfies souãasné, aÏ k lidové
hudbû. Musím hluboce smeknout
pfied jejich v˘konem; nejen Ïe se vel-
mi dobfie vyrovnali s trémou, kterou
ãasto trpí i mnohem star‰í a zku‰enûj-
‰í hráãi, ale jejich vystoupení bylo 
opravdu na v˘borné úrovni. To, co
jsme si dopfiedu fiekli ohlednû dyna-
miky, v˘razu, zvuku, to v‰e zvládli 
opravdu dobfie.

Dal‰í otázky smûfiují na oba hráãe:
Kluci, kolik ãasu jste vûnovali pfií-
pravû pfied soutûÏí?

Adam: Tady s panem uãitelem tfii
i ãtyfii odpoledne v t˘dnu, obãas si na
nás udûlal ãas tfieba i v sobotu. Doma
hraju kaÏd˘ den, v prÛmûru asi hodi-
nu.

Daniel Bure‰, Radovan Hlaváãek, Adam Hrd˘

Adam Hrd˘

Dan: Na trubku hraju doma podob-
nû jako Adam, hodina kaÏd˘ den to
bude urãitû.

Îestû se pouÏívají snad ve v‰ech
hudebních Ïánrech, která hudba vás
baví nejvíc, máte nûjaké vzory?

Adam: Já rád hraju doma s taÈkou a lí-
bí se mi, kromû toho co teì hrajeme, ta-
ky klasick˘ jazz; tfieba Louis Armstrong.
Také ná‰ pan uãitel umí hodnû moc.
Navíc oba mu chceme podûkovat za to
mnoÏství ãasu, které nám vûnuje. 

Dan: Ano, to je pravda, urãitû se nám
vûnuje opravdu hodnû. Já jsem chtûl hrát
na trubku uÏ od maliãka, ‰irok˘ reperto-
ár; baví mû hrát fakt v‰echno. Doma si
s rodinou zahraju ãasto, takÏe vzory mám
pfiímo doma a taky se mnû hodnû líbí, jak
dokáÏe hrát tady pan uãitel.

Dûkuji za rozhovor a pfieji hodnû
dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek
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Dvû kvûtnové v˘stavy v Adamovû

Rekonstrukce kina v Blansku V pátek, 3. kvûtna t.r. byla ve v˘stav-
ní síni MKS (na Ptaãinû) zahájena v˘sta-
va fotografií Vladimíra Kejíka nazvaná
„Moje ohlédnutí”. Jak název napovídá,
ohlíÏel se autor za fiadou v˘stav, které
v prÛbûhu let uspofiádal (napfi. Seniorsk˘
vûk, Adamov v promûnách ãasu, Dívãí
portrét…). Po celou dobu konání v˘sta-
vy se Vladimír Kejík snaÏil b˘t na v˘sta-
vû pfiítomen a mohl tak s náv‰tûvníky
hovofiit o v‰em, co vzniku vystaven˘ch
fotografií pfiedcházelo. Na vernisáÏi s je-
dineãn˘m kulturním programem vystou-
pili studenti I. roãníku JAMU Brno pod
vedením Dady Klementové.  

Druhá v˘stava - Vysoãina v obrazech,
kterou uspofiádal Historicko-vlastivûdn˘
krouÏek pfii MKS Adamov, byla zahájena
12. kvûtna ve Spoleãenském centru MKS
na Horce. Náv‰tûvníkÛm pfiedstavila ob-
razy Heleny Puch˘fiové. Akci uvedla
PhDr. Zuzana Ledererová – Protivová
a PhDr. Jaroslav Budi‰. O kulturní vy-
stoupení se postaraly Ïákynû ZU· Brno
Vranovská, Miriam ·erá a Nela
Koudelková. Stejnû jako dfiívûj‰í v˘stavy
Heleny Puch˘fiové se i tato v˘stava díky
svému tématu náv‰tûvníkÛm velice líbila.

Pozvánku na ãervnové v˘stavy na-
jdete v inzerátu MKS Adamov na ti-
tulní stranû.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Jaroslav Budi‰

Rekonstrukce blanenského kina bude trvat
tfii mûsíce. Stavební práce pfied budovou a
uvnitfi objektu budou probíhat od 14. ãervna do
15. záfií leto‰ního roku.

„Jde o rekonstrukci elektroinstalace a druhou
akcí je nová terasa avstupní schodi‰tû pfii hlavním
prÛãelí do budovy kina, které slouÏí pro vstup do
kina i kavárny,” upfiesnil starosta Jifií Crha. 

„Obû stavby jsou koordinovány do stejného
období a vzhledem k jejich velkému rozsahu
bude budova kina vãetnû kavárny od poloviny
ãervna do poloviny záfií vefiejnosti nepfiístupná.

Vûfiím, Ïe to diváci pochopí, protoÏe zmínûná
rekonstrukce uÏ byla potfiebná,” uvedl starosta.

Filmoví fanou‰ci o promítání filmÛ úplnû
nepfiijdou. Blanenské kino totiÏ chystá letní
promítání na prostranství na takzvaném
Poduklí. O prázdninách – tedy v ãervenci
a srpnu – se tam bude promítat kaÏd˘ pátek.
Od 5. ãervence do 30. srpna bude promítnu-
to devût filmÛ. Tradiãnû se budou promítat
ãeské filmy a vstup na projekce letního kina
pod ‰ir˘m nebem bude zdarma.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

V˘stava fotografií Vladimíra Kejíka Helena Puch˘fiová
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V dubnovém ãísle ListÛ regionÛ jsme vás milí ãtenáfii informovali o velkém úspûchu mlad˘ch florbalistÛ FBK Atlas
Blansko, kdy hráãi ovládli Pfiebor Jihomoravského kraje star‰ích ÏákÛ a dostali moÏnost pfiihlásit se do nejvy‰‰í ligy, kte-
rou jim jejich vûk umoÏÀuje hrát. Také jsme slíbili zvefiejnit rozhovor s jejich trenérem, Davidem Poliakem, kter˘ má ne-
malou zásluhu na tomto úspûchu. 

Hráãi FBK Atlas Blansko v akci Florbalov˘ t˘m FBK Atlas Blansko s trenérem 

Davide, mÛÏete se ãtenáfiÛm ListÛ
regionÛ pfiedstavit?

Zdravím v‰echny ãtenáfie, jmenuji
se David Poliak a je mi 18 let.
Pocházím z LaÏánek u Blanska, nyní
studuji Stfiední zdravotnickou ‰kolu
v Brnû obor Zdravotnické Lyceum.
Florbalu se vûnuji od sv˘ch 10 let,
dostal jsem se k nûmu na základní
‰kole.  Mûl jsem angaÏmá v mnoha
Brnûnsk˘ch klubech. SnaÏím se proto
klukÛm pfiedat co nejvíce zku‰eností
z velk˘ch klubÛ. 

Jakou kategorii vedete a odkud klu-
ci jsou?

Vedu kategorii star‰ích ÏákÛ. Jsou to
kluci vûkové kategorie narození 2004-
2005, ale vyskytující se v na‰em t˘mu
i kluci, ktefií jsou roãníkovû 2006, ale
vyrovnají se sv˘mi kvalitami star‰ím.
T˘m je poskládan˘ z klukÛ z rÛzn˘ch
koutÛ okresu. Máme zde kluky
z Krasové, Tûchova, Adamova, ale
i Boskovic a to je jenom v˘ãet míst, od-
kud na‰i hráãi jsou. TakÏe nejsme pou-
ze t˘m sloÏen˘ z Blanensk˘ch dûtí.

V minulé sezonû tahle kategorie 
okupovala poslední pfiíãky. âím to je,

Ïe se najednou kluci vyhoupli na první
pfiíãku a aÏ na jedno zaváhání byli ne-
kompromisní?

Tak mûlo to nûkolik aspektÛ, které
podle mû k tomuhle úspûchu vedly.
První aspekt byl ten, Ïe kluci minul˘
rok i kdyÏ byli v jiné vûkové kategorii,
tak zkou‰eli hrát se star‰íma, coÏ jim
pfiivedlo jakousi psychologickou, ale
i fyzickou v˘hodu. Nebyli pfiekvapeni
z tempa hry i nasazením. Druh˘ takov˘
aspekt byla zmûna pfiístupu na trénin-
cích. Kluci se zaãali samy víc soustfiedit
na strategii, pohyb na hfii‰ti a na zlep‰e-
ní individuální práce. A do tfietice to 
bylo semknutí t˘mu. Kluci zaãali fun-
govat, pracovat, ale i trávit ãas jako t˘m
a spoluhráãi, coÏ vedlo obãas i k
úsmûvn˘m situacím na v˘jezdech na
zápasy anebo na turnajích, které kluci
absolvují.

TakÏe kluci zaãali fungovat jako v ji-
n˘ch klubech, které jsou pfiece jen
jménem známûj‰í?

Dalo by se to tak fiíct. (úsmûv)

Napadlo Vás, Davide jako trenéra
to, Ïe budete takto ovládat ligu a vozit
dobré umístûní a v˘sledky? 

Pfiiznám se, Ïe jsem neoãekával
takov˘ pokrok u klukÛ kvÛli pfied-
cházejícím sezónám a taky pfiece jen
je to moje první sezóna ve funkci
trenéra a nikdy by mû nic takového
nenapadlo.

Vy trénujete první sezonu? To zní do-
cela neuvûfiitelnû.

Je to takov˘ neuvûfiiteln˘ pfiíbûh.

Jaká byla va‰e motivace ke klukÛm? 
S klukama jsme mûli spoleãnou mo-

tivaci. A to sice takovou, Ïe mÛÏeme
v‰em ukázat, Ïe nezáleÏí na jménu a Ïe
mÛÏeme nûco dokázat. 

Co berete jako zásadní moment se-
zony?

âlovûk by si logicky fiekl, Ïe nûja-
k˘ moment na zaãátku sezóny anebo
umístûní na vûhlasném turnaji
v Praze, kde jsme skonãili na
12.místû. Ale pro mû osobnû to byl
moment aÏ teì ke konci sezóny. A to
sice zápas s rivaly Bulldogs Brno.
Ten zápas mûl v‰e od sáhnutí si na
dno aÏ po neskuteãnou atmosféru,
kterou nám fanou‰ci a rodiãe tvofií

celou sezónu a za které jim také 
patfií velké díky. A pfiece jen otoãit
s rivalem zápas ze stavu 0:3 na 5:3
za ménû neÏ pÛl zápasu, to je nesku-
teãn˘ záÏitek. 

To Vám vûfiím. Pro kluky skonãila 
leto‰ní sezóna, jaké máte plány ve vol-
nu? 

Já osobnû psychicky zregenero-
vat. (smích). Nastal sice konec 
sezóny, ale musí se makat i mimo se-
zónu, abychom se nezasekli na jed-
nom místû. Kluky nyní ãeká letní
pfiíprava zamûfiená na fyziãku, ale ta-
ké mnoho turnajÛ, podle kter˘ch se
bude odvíjet sloÏení t˘mu na pfií‰tí
sezónu, kterou kluci stráví v nejvy‰-
‰í soutûÏi.

A jak˘ je Vá‰ osobní cíl?
MÛj je asi s klukama dál pracovat

a rozvíjet je. Pfiedvést, Ïe jsme se do té
ligy nedostali náhodou.

Dûkuji Vám, Davide za rozhovor
a drÏím pûsti v dal‰í, urãitû úspû‰né
sezónû.

Renata Kuncová Polická.
Foto: Viktória ·trbová

Velk˘ úspûch florbalistÛ FBK Atlas Blansko
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V˘stava v galerii Domino
v Letovicích

V pátek 3. kvûtna 2019 byla v letovické Galerii

DOMINO zahájena prodejní v˘stava prací klientÛ

Diakonie âeskobratrské církve evangelické (âCE). 

V˘stava je otevfiena do 27. ãervna 2019 

v dobû pondûlí - pátek od 9 do 15 hodin 

a v sobotu od 9 do 11 hodin

SoutûÏní cviãenci z Oddílu kulturistiky ASK Blansko mûli dva t˘dny v kvûtnu velice nároãné. Chystali
se totiÏ na Mistrovské soutûÏe na MM a MâR v jarní ãásti soutûÏní sezóny 2019. Nûktefií dokonce je‰-
tû absolvovali pfied tûmito soutûÏemi Extrifit cup anebo následnû RCO CUP. Pro v‰echny juniory a do-
rostence to byla jejich první soutûÏní sezóna. V nabité konkurenci se ale vÛbec neztratili a s hrdostí
reprezentovali ASK Blansko. 

Kulturisti z ASK Blansko 

Luká‰ Opatfiil v kategorii kulturisti-
ka star‰í dorost do 65 kg skonãil na
Moravû 4. Av‰ak na republice jiÏ star-
toval ve svojí vypsané kategorii mlad-
‰í dorost a vybojoval krásné 3. místo.
Dále v dorostu v kategorii physique
do 168 cm startoval Bohumil Klime‰,
kter˘ na Moravû skonãil 4. a na re-
publice 5. 

V juniorsk˘ch kategoriích jsme mû-
li 3 zástupce. V kulturistice do 70 kg
reprezentoval ASK Dominik Kvíãala
na Moravû, z nabitého startovního po-
le se probojoval do finále, kde skonãil
na krásném 6 místû. Na republice je‰-
tû ve vût‰í konkurenci do finále nepo-
stoupil. Dominik Sekanina soutûÏil
v kategorii physique junior nad 178
cm. Na Moravû skoãil na 4. místû, na
republice skonãil na 6. místû a na
Extrifit cupu na 5. místû. Mûli jsme
i jednu reprezentantku v bikiny fitness
junior nad 168 cm. BohuÏel Irena
Kozelková na Moravû skonãila 10.
a tak na republiku jiÏ nepokraãovala.

V muÏsk˘ch kategoriích kulturisti-
ky reprezentují ASK Blansko Jifií

Minafiík, kter˘ skonãil na mistrovství
Moravy v kategorii nad 90 Kg na 5.
místû. V kategorii do 90 Kg Tomá‰
Vondál, nejaktivnûj‰í závodník. Získal
na Moravû 7. místo v dobfie obsazené
kategorii. Na republice rovnûÏ nepo-
stoupil do finále, av‰ak na RCO fit-
ness cupu obsadil 3 místo.

V kategorii Masters má ASK jed-

noho zástupce. Tím je Vladimír
Kopeck˘. Ten se úãastnil republiky
v kategorii masters 50-59 let a ob-
sadil 5. místo.

V‰ichni závodníci podali pûkné v˘-
kony a nabrali dal‰í zku‰enosti pro
dal‰í aktivní ãinnost v tomhle krás-
ném sportu.

Text: Ing. Bc. Marek Pokorn˘, trenér 
Oddíl kulturistiky ASK Blansko

Mistrovství âR dorostu a juniorÛ
2019  - Kulturistika mlad‰ího doros-
tu do 65 kg - Luká‰ Opatfiil, 3 místo
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Ve stfiedu 22. kvûtna pfiedalo vedení mûs-
ta dvû Ceny mûsta Blanska. Za celoÏivotní
pfiínos v oblasti kultury byla udûlena cena
galeristovi, znalci blanenské historie, foto-
grafovi a organizátorovi v˘stav a kulturních
akcí Pavlu Svobodovi a za celoÏivotní pfií-
nos a dílo v oblasti techniky ji dostal tvÛrce
a projektant unikátních vodních elektráren
Antonín Petlach, kter˘ zaãátkem roku osla-
vil 90. narozeniny.

Starosta Jifií Crha v krátkém úvodním
slovu pfiipomenul, Ïe zastupitelstvo udûluje
od loÀského roku Cenu mûsta Blanska v˘-
znamn˘m osobnostem za jejich práci nebo

v˘znamné ãiny. „Lidem, ktefií ve svém Ïi-
votû nûco dokázali. Lidem, ktefií mnohdy za
své úspûchy a ãiny nebyli v minulosti doce-
nûni. Lidem, ktefií jsou inspirací pro dal‰í,
mlad‰í generace. Jsem pfiesvûdãen, Ïe dne‰-
ní ocenûní právû takov˘mi lidmi jsou,” uve-
dl starosta. Spolu s ním pfiedávali ceny mís-
tostarostové Franti‰ek HasoÀ a Ivo Polák.

Pavel Svoboda v rozhovoru s moderá-
torem slavnostního veãera v Dûlnickém
domû podûkoval za udûlení ceny a fiekl, Ïe
Blansko je historické mûsto, které se vyví-
jí, a proto ho dokumentuje v promûnách
ãasu. Ve mûstû se také uÏ od 90. let potká-

vá s fiadou umûlcÛ. „Jsem nepolíben˘ mú-
zou, proto se snaÏím právû umûlcÛm pofiá-
dat v˘stavy, koncerty a dal‰í akce,” uvedl
nûkdej‰í knihovník Pavel Svoboda.

Pro Antonína Petlacha je Cena mûsta
Blanska prvním ocenûním v jeho Ïivotû,
proto si jí nesmírnû váÏí. Za vodní elektrár-
nu v Markersbachu totiÏ sice v minulosti
dostal od NûmcÛ státní vyznamenání, které
mu v‰ak tehdy ãeskosloven‰tí komunistiãtí
funkcionáfii nikdy nepfiedali. 

Pfiipomenul také své známé unikátní
vodní dílo, nejvût‰í pfieãerpávací elektrár-
nu ve stfiední Evropû Dlouhé Stránû, kde

se díky jeho nápadÛm podafiilo více neÏ
trojnásobnû zv˘‰it v˘kon. 

Nûkdej‰í sokol, plavec a houslista Antonín
Petlach pak na otázku moderátora, co si myslí
o dne‰ní mladé generaci, odpovûdûl, Ïe mladí
by mûli ménû sedût u poãítaãÛ a víc se vûnovat
tfieba právû sportu, umûní a vÛbec víc Ïít.

Skromn˘ ãil˘ jubilant, kter˘ i ve svém
poÏehnaném vûku fiídí osobní auto, aniÏ
by k tomu potfieboval br˘le, pak stejnû ja-
ko hosté v zaplnûném hledi‰ti vyslechl
krásné melodie v podání brnûnského
smyãcového kvarteta Indigo Quartet.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

Antonín Petlach pfiebírá ocenûní z rukou starosty mûsta Blanska Pavel Svoboda a pfiedstavitelé mûsta Blanska

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Jsme firma, ve které je spojena tradice strojírenské v˘roby v Blansku a síla majoritního
‰v˘carského majitele spoleãnosti. Chceme rÛst, a proto hledáme: 

1. Sváfieãe            2. Obsluhu strojÛ
Není nutné mít praxi a zku‰enosti, staãí ochota uãit se a zodpovûdnost. 
SváfieãÛm zaji‰tujeme státní zkou‰ky. 

Nabízíme: 
• mzdu dohodou (umíme ocenit Va‰e dosavadní zku‰enosti a praxi). Absolventi

u nás mají také dvefie otevfiené.
• závodní stravování, pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní a dal‰í. ZároveÀ nabízíme

nástupní bonus aÏ do v˘‰e 10 000 Kã.

Pfiijìte se zeptat na podrobnosti. Tû‰íme se na Vás
Kontakt:

PraÏská 2521/7 Blansko, 724 566 205, jurankova@etampa-metra.cz 

Spoleãnost Atomo Projekt s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Personalistku
NáplÀ práce:
• nábor a za‰kolení nov˘ch zamûstnancÛ
• komunikace s pracovními agenturami
• zpracování docházky a pfiíprava mzdov˘ch podkladÛ

Fakturantku/nákupãí
NáplÀ práce:
• vystavování faktur
• kontrola a registrace faktur pfiijat˘ch
• vedení pokladny

• zpracování nákupních 
Ïádanek a objednávek

• poptávky a nákup materiálu

Nabízíme:
• motivující finanãní ohodnocení • mobilní telefon k soukrom˘m úãelÛm
• práci v pfiíjemném kolektivu • vánoãní odmûny
• dotované stravování • prémie k v˘znamn˘m Ïivotním událostem

PoÏadujeme: 
• min. 2 roky praxe na obdobné pozici
• znalost MS Office (Excel, Word)
• pfiíjemné vystupování   • spolehlivost, samostatnost

Va‰e Ïivotopisy spolu s motivaãním dopisem zasílejte do 15. 6. 2019 na: narozna@atomo.cz, tel.: 516 412 635

Ceny mûsta Blanska dostali
Antonín Petlach a Pavel Svoboda
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➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã.
Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám vchodové levé dvefie svûtl˘ javor,
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe,
cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702
591 648. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám levnû benzinovou sekaãku 
– kfiovinofiez zn. HECHT. Málo pouÏívaná, dobr˘
stav. Cena dohodou, tel.: 721 123 334.
➨ Prodám DVD filmy, rÛzné. 150 Kã / kus
+ pohádky. Tel.: 777 450 543.
➨ Prodám DVD koncert Îalman, cena 300 Kã, 
DVD DobrodruÏství ‰esti trampÛ, cena 300 Kã.
CD Îambofii za 150 Kã. Tel.: 777 450 543.
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz pÛlky cihel z bouraãky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníãky na za-
hradû apod., tel.: 776 106 964. 
➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy
(vhodná ke zhutnûní); odbûr prÛmyslová zóna
Blansko; tel.: 604 550 828.
➨ Za odvoz daruji vût‰í mnoÏství
(cca 1-2 vleãky) kvalitního slámového koÀské-
ho hnoje. Odvoz moÏn˘ po tel. domluvû - 773
464 543. Lokalita Sasina, Svitávka, okr.
Blansko.

DARUJI

➨ Jsem vdovec, hledám pfiítelkyni.
Samota tíÏí. Tel.: 727 910 145.
➨ 65ti letá vitální babiãka men‰í postavy 
hledá prima dûdeãka se srdcem kluka, country
v˘lety, folk i dechovka vítané. Tel.: 608 058 791. 
➨ PostiÏená Blanka K. z Blanska 54/160/70
citovû zaloÏená, hledá sympatického pfiítele do
66 let s autem, k vycházkám a v˘letÛm, tanci.
Modrooká bruneta, uÏ babiãka. Káva prozradí
víc. Tel.: 722 955 018, SMS, internet nemám. 
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy 27 let, s dcerou.
Boskovicko, tel.: 777 450 543.
➨ Existuje správn˘ chlap okolo 60ti rokÛ?
Tel.: 721 123 334. 
➨ Osamûlá Ïena 59 rokÛ hledá kamaráda
k obãasn˘m v˘letÛm, nejlépe nekufiáka, moto-
ristu. Tel.: 773 076 239. 
➨ DÛchodce 74 let hledá partnerku 
na spoleãnou dovolenou v záfií. Seznámení Ïá-
doucí. Tel.: 602 541 815.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím nálepky z krabiãek od zápalek,
star‰í i cizí, cena dohodou. Tel.: 606 446 919.
➨ Koupím malotraktor tera-vari 
s pfiíslu‰enstvím. Tel.: 604 226 234.

KOUPÍM

více zpráv na www.listyregionu.cz

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

SATELITNÍ DOTACE 
na montáÏ nového 

satelitu jen za 300 Kã 
nebo naladûní karty se 

100 programy. Tel.: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

OPPP Vy‰kov – pracovi‰tû
Blansko nabízí volné místo 

na pozici psychologa 
(cel˘ úvazek), praxe v oboru

vítána. 
Îivotopis za‰lete na: 

kovarova@opppvyskov.cz

NABÍZÍM ÚKLID DOMÒ A BYTÒ,
kanceláfií a men‰ích firem.

Tel.: 605 562 000

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 30. kvûtna 2019 to bylo 11 rokÛ od chvíle,

kdy nás navÏdy opustila      

paní LUDMILA DYâKOVÁ roz. Padûrová
z Boskovic.

Za tichou vzpomínku dûkují manÏel a dûti 
s rodinami.

OPRAVY A PRODEJ ·ICÍCH
STROJÒ A OWERLOCKÒ

Miroslav Jelínek
Tel.: 602 553 203

e-mail: jelinekservis@seznam.cz

Chcete platit za Va‰e
poji‰tûní niÏ‰í ãástku?

¤e‰ím poji‰tûní vozidel, nemo-
vitostí, zdraví, odpovûdnostní.

Ráda se Vám budu vûnovat 
– kontakt 775 731 779.

VZPOMÍNKA
Co osud vzal, to nevrací, i kdyÏ nám srdce krvácí.

Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Dne 12. ãervna 2019 to bude 10 let, co nás opustil
ná‰ syn, tatínek, bratr a vnuk 

Pan MIROSLAV SLOUKA z Blanska.
Dne 27. ãervna 2019 by se doÏil 41 let.

S láskou vzpomínají syn Mirek, dcera Monika, 
rodiãe a sestra s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dûkujeme za cestu, kterou jsi s námi ‰el. 

Za ruce, které nám tolik pomáhaly, 
za kaÏd˘ den, kter˘ jsi s námi Ïil.

Dne 3. ãervna 2019 uplynuly 3 roky od úmrtí 
pana FRANTI·KA PTÁâNÍKA z Blanska.

27. kvûtna 2019 by se doÏil 75. let. 

Stále vzpomínají manÏelka, syn Franti‰ek a dcery
Leona a Lucie s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 10. ãervna 2019 jsme vzpomnûli 7. v˘roãí,

kdy nás navÏdy opustil

pan IVO MARTINEK z Blanska,

kter˘ by se 15. ãervna 2019 doÏil 85 rokÛ. 

S úctou a láskou stále vzpomínají manÏelka, 

dcery Ivana a Dana s rodinami. 
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O víkendu 11. a 12. kvûtna
hostila olomoucká Galerie
·antovka mistrovství âR
v cyklotrialu a blanen‰tí jezdci
z klubu Trial Bike Moravsk˘
kras si pfiipsali dal‰í obrovsk˘
úspûch.

Na ‰piãkovû pfiipraven˘ch
tratích se utkal bezpoãet jezd-
cÛ z celé âR a mezi nimi také
na‰i kluci, ktefií moÏná i díky
krásnému poãasí zazáfiili.
Zatímco Va‰ík Koláfi a Honza
Sehnal pfies ve‰kerou snahu
na nejvy‰‰í pfiíãky nedosáhli,
tentokrát je zastoupil bratr
a t˘mov˘ kolega Jirka Sehnal.

Jirkovi se podafiilo zajet
cel˘ závod bez jediné chyby

a sv˘m soupefiÛm tentokrát
nedal sebemen‰í ‰anci. Zisk
maximálního poãtu bodÛ mu
také pohodlnû zajistil nomi-
naci na svûtové hry mládeÏe
v Polsku, kde bude jako ãer-
stvû korunovan˘ Mistr âes-
ké republiky v cyklotrialu 
usilovat o titul Mistra svûta.

Velké ocenûní patfií také
pofiadatelÛm, ktefií dokázali
pfiipravit závody skuteãné
svûtové úrovnû a velk˘ poãet
divákÛ a fanou‰kÛ jim musel
b˘t dostateãnou odmûnou za
jejich snahu. 

Text: David Kugler
Foto: archiv Trial Bike

Moravsk˘ Kras
Z leva Jan Sehnal, Jifií Sehnal,

Václav Koláfi Jifií Sehnal sekce v ·antovce

Úspûch blanensk˘ch cyklotrialistÛ na mistrovství âR

29. kvûtna 2019 vedení mûsta

Blanska spoleãnû s fieditelem

‰koly Pavlem Nezvalem slav-

nostnû otevfieli novû opravené

a vybavené tfietí oddûlení ‰kolní

druÏiny. 

Celkové náklady na rekon-

strukci a vybavení byly více neÏ

1,2 milionu korun. Práce trvaly

necel˘ch 50 dnÛ. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Z· TGM Blansko 
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VáÏení pfiíznivci archeologie, rádi by-
chom Vám nabídli novou publikaci
Muzea Blanenska, doprovázející stejno-
jmennou expozici Cesta do pravûku
Blanenska. Na jejích stránkách se mÛÏete
vydat proti proudu ãasu a poznat prehisto-
rii regionu. Text doplÀují ilustrace Libora

Baláka a manÏelÛ Dvorsk˘ch. Publikace
je k zakoupení na pokladnû muzea, nebo
si ji lze objednat na e-mailu info@muze-
um-blanenska.cz. Cena je 50 Kã.

S pfiáním krásn˘ch témûfi letních dnÛ 
kolektiv Muzea Blanenska

Foto: archiv Muzea Blanenska

Nová publikace
Muzea Blanenska

Leto‰ní úspû‰nou sezónu v Mûstském
divadle Brno zakonãuje hvûzdn˘ muzikál
Maury Yestona „Nine”. Není to ani dívãí
jméno, ani cokoli jiného, je to anglicky
devût. Yeston se narodil v roce 1945
a v mládí miloval Felliniho filmy, uãaro-
val mu sám reÏisér a rozhodl se pfievést je-
ho film „8 a pÛl” (Marcelo Mastroani
a Claudia Cardinale) na divadelní prkna.
V roce 1982 získal cenu za nejlep‰í pÛ-
vodní scénáfi k Nine, v roce 1997 za scé-
náfi k Titanicu a nominován byl na cenu za
Grandhotel, kter˘ uvidíme v pfií‰tí sezonû.

Federico Fellini byl filmov˘ velikán
s dvaceti filmy na svém kontû, pfiipomenu
„Silnici”(1954) nebo „Cabiriiny noci”
(1957). Jsou to syrové v˘povûdi o jedné
stránce Ïivota. ZdÛrazním, Ïe filmy jsou
ãernobílé. NeÏ plnû nastoupily filmy ba-
revné, natoãil „8 a pÛl”. V na‰em muziká-
lu je hlavní postavou italsk˘ reÏisér Guido

Contini, rozpolcen˘ muÏ kolem ãtyfiicít-
ky. Má natoãit film, ale neví si rady ani
s námûtem, s obsazením rolí, ani s kost˘-
my. Uhání ho producentka, hereãky, které
chtûjí hrát hlavní role. Jeho Ïena je stfiízli-
vá, radí jet do Benátek, odpoãnout si a ná-
pad pfiijde. Chvíli pom˘‰lí na film
s Casanovou, toãí, ale není to ono, aÏ na-
konec zjistí, Ïe toãí film o sobû. Stírají se
mu rozdíly mezi osobním a profesním Ïi-
votem, mezi pfiedstavami, vzpomínkami
a realitou a jeho Ïena ho opou‰tí. Právû
tento stav se podafiil mistrnû vyjádfiit pfied-
staviteli Guida - Petru Gazdíkovi.
Alternuje roli s Petrem ·tûpánem, spolu je
na jevi‰ti 24 Ïen, dalo by se fiíct film pfie-
váÏnû feministick˘. Jeho Ïenu Luisu hraje
Ivana VaÀková nebo Lucie Bergerová,
matku Lenka Bartol‰icová, Monika
Svûtnicová. Hudba je koláÏí krásn˘ch me-
lodií rÛzn˘ch ÏánrÛ, celkem zazní 33 pís-

ní. Za pozornost stojí úÏasná scéna
Christopha Weyerse, fie‰ící kam umístit 24
Ïen, kdyÏ mají b˘t v‰echny na scénû. Také
kam promítat filmové dotáãky, jak zvût‰it
plochu jevi‰tû smûrem vzhÛru. Chcete-li si

uÏít imaginaci, svût hudby a krásn˘ch
kost˘mÛ i Ïen, pak Nine je to pravé!

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová

Foto: archiv MdB

Muzikál „Nine”

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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Kdo jel v pátek 17. kvûtna kolem
Zlaté studny v Sebranicích, mohl potkat
rÛznorodou partu lidí, ktefií mûli spoleã-
né to, Ïe pfied spoustou let pracovali
v Chemû v Rájci - Jestfiebí. 

Setkali jsme se uÏ podruhé a zjistili
jsme, Ïe si máme stále co povídat a
umíme se bavit, jako „za mlada”. Na
podzim nám byl oti‰tûn v Listech regi-
onÛ ãlánek s prvním setkáním. Tento
ãlánek pomohl k tomu, Ïe teì na jafie

pfii‰li i ti, co si pfieãetli tento ãlánek na
podzim v novinách a o prvním setkání
nevûdûli. Dûkujeme v‰em, co pfii‰li
a uÏ se tû‰íme na dal‰í pokraãování.
Naplánovan˘ termín je sobota 16. kvût-
na 2020 ve 14 hodin. 

Najdeme mezi ãtenáfii ListÛ regionÛ
dal‰í spolupracovníky, které spojuje
parÈaãka Eli‰ka ·imonová?

Text: Jaroslav Zaoral
Foto: Olga Zaoralová

Dal‰í setkání b˘val˘ch ko-
legÛ z rájecké chemiãky

Pohárové závody v silniãní cyklistice
Po tvrdé pfiípravû se Ivo Koblasa z âerné Hory

(âesk˘ paralympijsk˘ reprezentant, cyklista) vrhnul do
pohárov˘ch závodÛ handicapovan˘ch cyklistÛ. Po vel-
mi kvalitním v˘konu na EP Veralunuova se Ivo posta-
vil 10. kvûtna na start velmi technické ãasovky na 
svûtovém poháru v Italském mûstû Corridonia. Ivo
v nejrychlej‰ích místech trati na kole létel rychlostí pfies
85 km/h. S pfiib˘vajícími kilometry za sebou Ivo nechá-
val jednoho favorita ãasovky za druh˘m. Do cíle Ivo
pfiilétl na skvûlém 5. místû, coÏ je za poslední 2 roky nej-
lep‰í Ivovo umístûní v ãasovce na svûtov˘ch pohárech.

Po skvûle zajeté páteãní ãasovce na Iva ãekal vnedûli sil-
niãní závod na stejném technicky nároãném okruhu. Start
silniãního závodu byl v9.02 hod. Nad Corrodonií se od brz-
kého rána sná‰el dé‰È, kter̆  jiÏ tak technicky nároãnou traÈ
je‰tû více ztíÏil. Ivovi se v tomto silniãním závodû podafiilo
vybojovat stfiíbrnou medaili. Ivo potvrdil, Ïe se jednalo za-
tím o nejnároãnûj‰í závod jeho cyklistické kariéry. 

Po úspû‰ném vystoupení Iva na Svûtovém poháru
v Italské Corridonii se Ivo bûhem tfií dnÛ pfiesunul se
sv˘m realizaãním teamem na dal‰í závod svûtového
poháru handicapovan˘ch cyklistÛ do Belgického
mûsta Oestende. Na rozdíl od Corridonie zde neãe-
kala na závodníky technická kopcovitá traÈ, ale na 
rovinaté trati pfii pobfieÏí ãekal pfiedev‰ím nárazov˘
vítr. Pro Iva je jeho start pod bedliv˘m dohledem tre-
néra Jaroslava Bláhy v silniãní ãasovce (28 km), tepr-
ve druh˘m na novém ãasovkáfiském speciálu. Ivo zís-
kal v pátek 17. kvûtna skvûlé 5. místo jen 12 vtefiin za
3. místem.

V nedûli 19. kvûtna odpoledne se Ivo postavil na
start silniãního závodu. Cílem projel Ivo na 5. místû
s prodlevou na prvního pouh˘ch 7 vtefiin. 

Gratulujeme Ivovi ke skvûlé reprezentaci. 

Text: Ivo Koblasa sen., manager t˘mu
Foto: archiv I. KoblasyIvo vybojoval 2. místo v silniãním závodû svûtového poháru v Itálii
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Vítûz regaty Kamil ·ãerba

Jachetní oddíl TJ Sokol Letovice uspofiádal
poslední kvûtnovou sobotu 8. roãník regaty s ná-
zvem Finn cup, memoriál MUDr. Milana
Pi‰tûláka a Josefa Koryãánka. Hladina pfiehrady
byla po pfiedchozích vydatn˘ch de‰tích na vy‰‰í
úrovni, sluneãné poãasí pfiivítalo poãetné hosty
i závodníky, jenÏe - celé dopoledne chybûlo to
hlavní, vítr. Flautu, tedy bezvûtfií, vystfiídal po
poledni slab˘ vánek a tak se plachetnice mohly
sefiadit ke startu 1. rozjíÏìky. 

Podûkování patfií organizátorÛm, sponzorÛm
a také rodinû Královcové, která na vlastní nákla-
dy pfiipravila vydatné obãerstvení nejen pro zá-
vodníky. Celkové pofiadí: 1. Kamil ·ãerba, 2.
Patrik ·ãerba, oba TJ Sokol Palkovice, 3.
Vlastimil Valouch, 4. Libor Valouch, oba
Jachetní klub Olomouc, dále ãlenové Jachetního
oddílu TJ Sokol Letovice: 5. Ing. Tomá‰
Stejskal, 6. Ferdinand Ker‰ner, 7. Karel Hoder, 8.
Václav Chloupek, 9. Luká‰ Vach, 10. RosÈa
Jago‰, 11. Ing. Jaroslav Tepl˘.

Text: Petr Hanáãek
Foto: Zdena Kubanová

FINN CUP 2019
Na Kfietínce soutûÏily lodû tfiídy Finn
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